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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก 

อ าเภอ ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

        
 

 

 



ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 70,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,312,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 8,747,400 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,959,100 บาท 

      เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 532,100 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กน่ายกฯ และรองนายกฯ เบกิจา่ยตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน นายกฯ รองนายกฯ ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ เลขานุการนายก เลขานุการสภา
ฯ พ.ศ.2554 

      

      เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้กน่ายกฯ และรองนายก

ฯ เบกิจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน นายก
ฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ เลขานุการ
นายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

      

      เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายกฯ และรองนายกฯ เบกิจา่ยตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน นายกฯ รองนายก
ฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ เลขานุการ
นายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

      

      เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

จ านวน 90,800 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหก้บัเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล

เบกิจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน นายก
ฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ เลขานุการ
นายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

      

      เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 4,245,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิ

สภาฯ เลขานุการสภาฯ เบกิจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทน นายกฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ สมาชกิสภาฯ เลขานุการนายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

      

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,788,300 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,780,300 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 8 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนอืน่นอกเหนือจากเงนิเดอืน ใหแ้กพ่นกังาน
สว่นต าบล 

      

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 204,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ       

 



ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 648,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง
จ านวน 6 อตัราตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังาน
จา้ง  จ านวน  6  อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 2,297,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 299,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 240,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิได้ ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 11,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 1,207,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 192,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหบ้คุคลภายนอกท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใด
แก ่อบต. เชน่  
- การจดัท าเว็บไซด์และการดแูลระบบ  
- คา่ใชจ้า่ยในการตดิต ัง้ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ อนิเตอร์เน็ต 
- คา่โฆษณาและเผยแพรต่า่ง ๆ  
- คา่สมคัรสมาชกินิตยสารทอ้งถิน่ วารสารตา่ง ๆ และสมาชกิหนงัสอืราช
กจิจานุเบกษารวมท ัง้คา่ธรรมเนียม คา่วารสารทอ้งถิน่ และคา่หนงัสอืพมิพ์ 
- คา่เชา่ทรพัย์สนิ 
- คา่จา้งเหมาในการดแูลสวนบรเิวณทีท่ าการ อบต. 
- คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ เชน่ เตน้ท์ โตะ๊ เกา้อี ้และอืน่ๆทีจ่ าเป็น  
- คา่จา้งเหมาแรงงานตา่ง ๆ เชน่ จา้งเหมาแรงงานในการท าความ
สะอาด และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล จ านวน 30,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่
ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้
คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง เพือ่
เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่ม

      



ตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล โดยค านวณต ัง้จา่ยในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้  โดยไมร่วมเงนิ
อดุหนุน เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม หรือเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิใหต้ามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
2. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จ านวน 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร เครือ่งดืม่
ตา่ง ๆ เพือ่ใชใ้นการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ย
เกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือ
หนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน รวมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม โดยต ัง้จา่ยตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
3.  คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา/รฐัพธิีตา่งๆ  จ านวน  100,000 บาท เพือ่
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเตรียมงานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  พธิีทางศาสนาและงาน
รฐัพธิีตา่งๆ  

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม้ จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือ ดอกไม ้พวงมาลยั พวงมาลาในการจดั

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีม่คีวามจ าเป็นและเหมาะสม เชน่ งานวนัปิยะ
มหาราช เป็นตน้ 
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        คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆที่

จ าเป็น คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเลือกต ัง้ เป็น
ตน้   

      

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานนอกสถานที่ จ านวน 400,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานนอก
สถานทีแ่กพ่นกังานสว่นต าบล/พนกังานจา้ง สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
สว่นต าบล คณะผูบ้รหิาร ผูน้ าหมูบ่า้นคณะกรรมการชุดตา่งๆ และ
ฝึกอบรมดา้นอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่
วทิยากร คา่วสัดสุ านกังาน คา่ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ ตา่ง ๆ ทีใ่ช้
ในการอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ทีพ่กั และคา่ยานพาหนะทีน่ าไปทศันศกึษาดงูาน เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 

      

        โครงการอบรมภาษาสูป่ระชาคมอาเซีย่น จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมภาษาสูป่ระชาคม
อาเซีย่น โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานองค์การบรหิารสว่นต าบล
ทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 

      

        โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั พรบ.ขอ้มลู

ขา่วสาร โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดุ
ส านกังาน คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่วทิยากร  เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซม
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 346,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร
ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ คา่รบั

      

 



วารสาร คา่ซ้ือหนงัสอืพมิพ์ คา่จดัท าวารสารเผยแพร่ คา่จดัซ้ือหนงัสอื
เกีย่วกบักฎหมายตา่งๆ ธงชาตหิรือธงตา่ง ๆ ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด นาฬกิาแขวน คา่จา้งถา่ย
เอกสาร และรวมถงึวสัดสุิง่ของทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินการจดัการ
เลือกต ัง้ ฯลฯ 

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ไมโครโฟน ล าโพง ขาต ัง้

ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวทิซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 

      

      วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวัตา่ง ๆ เชน่ น ้าดืม่บรกิาร

ประชาชน อปุกรณ์ท าความสะอาดส านกังาน เชน่ ไมก้วาด ไมถู้พื้น แปรง
ขดัพ้ืน น ้ายาลา้งกระจก ถงัน ้า รวมถงึ แกว้น ้า จาน ชาม ถว้ย
กาแฟ ฯลฯ ตามความจ าเป็น 

      

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 35,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ เชน่ แบตเตอรี ่หวัเทียน ยางรถ ฟิล์มกรอง
แสง น ้ามนัเบรค ฯลฯ 

      

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 106,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของหน่วยงาน
น้ี เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถตูข้อง อบต. และเครือ่งตดัหญา้ ฯลฯ 

      

      วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ไวนิล พูก่นัและ

ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ แผน่ซีดี ฯลฯ รวมตลอดถงึรูปสหีรือขาวด าทีไ่ด้
จากการลา้ง อดั ขยาย และอืน่ ๆ ตามความจ าเป็น  

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู  ตลบัผง

หมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน อปุกรณ์ส ารวจความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิาร ฯลฯ 

      

      คา่สาธารณูปโภค รวม 445,000 บาท 

      คา่ไฟฟ้า จ านวน 330,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าทีใ่ชส้ าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบล

ทุง่ลูกนก และอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบรหิารสว่น
ต าบลทุง่ลูกนก 

      

      คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์ทีใ่ชส้ าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น

ต าบลทุง่ลูกนก และอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบรหิาร
สว่นต าบลทุง่ลูกนก 

      

      คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ดวงตราไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่จดัสง่ลงทะเบยีน คา่สง่
หนงัสอืตดิตอ่ราชการตา่ง ๆ 

      

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 



          เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้และบรกิารเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต ส าหรบั
ทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก 

      

    งบลงทุน รวม 92,600 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 92,600 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        เกา้อีพ้กัคอย จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ เกา้อีพ้กัคอย แถว 3  จ านวน  2  ตวั  ตวั
ละ 5,000 บาท เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ม้าตดิตอ่ราชการ (เป็น
ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิ
ราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 121 

      

        ชุดรบัแขก จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ ชุดรบัแขก จ านวน  1 ชุด เป็น
เงนิ 60,000 บาท  เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ม้าตดิตอ่ราชการและใช้
ส าหรบัการจดักจิกรรมตา่ง (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 

      

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

        โทรทศัน์ จ านวน 13,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อ ีด ี ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน  1  เครือ่ง ทดแทนของเดมิที่
ช ารุดเพือ่บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการในการรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้า 121 
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      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งส ารองไฟ จ านวน 9,600 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ เครือ่งส ารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จ านวน  3  เครือ่ง เครือ่งละ 3,200 บาท เพือ่ใช้
ส ารองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง(เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก าหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คณุลกัษระพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 

      

    งบรายจ่ายอืน่ รวม 175,000 บาท 

      รายจ่ายอืน่ รวม 175,000 บาท 

      รายจา่ยอืน่ จ านวน 175,000 บาท 

      
    - เพือ่เป็นคา่จา้งทีป่รกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ และจา้ง

หน่วยงานหรือสถาบนัภายนอกทีเ่ป็นกลางในการส ารวจและประเมนิผล
ความพงึพอใจของประชาชนในเขตต าบลทุง่ลูกนก เกีย่วกบัการ

      

 



ใหบ้รกิาร สาธารณะ จ านวน 25,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่(2561-2564) หน้า 101 
- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการบรหิารงานของศนูย์รวมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้ง
ฯระดบัอ าเภอ ประจ าปี พ.ศ.2561  จ านวน 150,000  บาท โดยมี
คา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ คา่บรกิาร
อนิเตอร์เน็ต คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซม คา่วสัดสุ านกังาน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1
หน้า 52 

  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 573,700 บาท 

    งบบุคลากร รวม 435,900 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 435,900 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 269,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล  จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 142,900 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 1 อตัรา ตาม
แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี 1 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 121,800 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 39,400 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 34,600 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 4,800 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 68,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ

      



พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

        โครงการประชุมประชาคมทอ้งถิน่ จ านวน 55,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมในลกัษณะของการประชาคม เพือ่
รบัทราบปญัหาของทุกหมูบ่า้น มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ
จา่ย เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(2561-
2564) หน้า100 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 3,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้ 

      

      คา่วสัด ุ รวม 14,400 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์  คา่จา้งถา่ยเอกสาร  ฯลฯ 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 9,400 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู ตลบัผงหมกึ แผน่

กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 16,000 บาท 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 16,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)    จ านวน 1  เครือ่ง   เพือ่ทดแทนเครือ่งคอมพวิเตอร์ใน
การปฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็นครุภณัฑ์ทีก่ าหนดราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 

      

  งานบรหิารงานคลงั รวม 4,018,540 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,802,900 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,802,900 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,202,420 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 9 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 
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      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 474,480 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 4 อตัรา ตาม
แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี 4 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 690,540 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 292,540 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 224,340 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลของหน่วยงานน้ีทีม่ี

สทิธเิบกิได ้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 26,200 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 180,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมาบรกิาร และอืน่ ๆทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมนอกสถานที่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมนอก

สถานที ่โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เป็นตน้ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(2561-2564) หน้า 100 

      



        โครงการพฒันาการจดัเก็บรายได้ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการพฒันาการจดัเก็บ

รายได ้โดย มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  เป็นตน้ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(2561-2564) หน้า100 

      

        โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการช าระภาษี จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ

ช าระภาษี  โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(2561-2564) หน้า100 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 210,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์  คา่จา้งถา่ยเอกสาร  ฯลฯ 

      

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ เชน่ แบตเตอรี ่หวัเทียน ยางรถ ฟิล์มกรอง
แสง น ้ามนัเบรค ฯลฯ 

      

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 60,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของราชการ       

      วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ไวนิล พูก่นัและ

ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ แผน่ซีดี รวมตลอดถงึรูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าก
การลา้ง อดั ขยาย และอืน่ ๆ ตามความจ าเป็น 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู ตลบัผงหมกึ แผน่

กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน อปุกรณ์ส ารวจความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิาร ฯลฯ 

      

      คา่สาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท 

      คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 8,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ดวงตราไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่จดัสง่ลงทะเบยีน คา่สง่
หนงัสอืตดิตอ่ราชการตา่ง ๆ 

      

    งบลงทุน รวม 525,100 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 525,100 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       



        เกา้อี ้ จ านวน 8,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี้  จ านวน  4  ตวั ตวัละ  2,000  บาท ส าหรบั

ทดแทนเกา้อีป้ฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนด
ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 

      

        ตูร้างเลือ่น ระบบพวงมาลยั จ านวน 425,200 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูร้างเลือ่น ระบบพวงมาลยั (รางยดึพ้ืน)  เพือ่ใชใ้น

การจดัเก็บเอกสารทางการเงนิและบญัชี เชน่ ฎกีา ฯลฯ (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่
มกี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็น
เกณฑ์)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 
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      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

        โทรทศัน์ จ านวน 13,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อ ีด ี ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน  1  เครือ่ง ทดแทนของเดมิที่
ช ารุดเพือ่บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการในการรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 66,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล (จอขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)    จ านวน  3  เครือ่ง เครือ่งละ 22,000 บาท เพือ่
ทดแทนเครือ่งคอมพวิเตอร์ในการปฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็น
ครุภณัฑ์ทีก่ าหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 

      

        เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 12,900 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์  จ านวน 3 เครือ่ง  เครือ่งละ 4,300 บาท เพือ่ทดแทนเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ในการปฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็นครุภณัฑ์ที่
ก าหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 1,841,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,327,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,327,000 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 247,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น       

 



ต าบล  จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 972,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 9 อตัรา ตาม

แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
    

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี  จ านวน 9 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 491,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 106,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 102,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 4,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 270,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมาบรกิาร และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการต ัง้จุดบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน
ชว่งเทศกาลตา่งๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั เชน่ การต ัง้จุดตรวจในชว่งเทศกาลปี
ใหม ่เทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.
2561-2564) หน้า103 

      

        โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  จ านวน 50,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล       



เรือน (อปพร.) โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่
อปุกรณ์ตา่งๆ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า104 

        โครงการฝึกอบรมเพิม่ทกัษะการแกไ้ขปญัหาและบรกิารดา้นจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิม่ทกัษะการแกไ้ข
ปญัหาจราจรและบรกิารดา้นจราจร โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บั
ประชาชนในเขตต าบลทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า103 

      

        โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภยั 100% จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวก

นิรภยั 100% โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากรคา่วสัดุ
ส านกังาน คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้ง
ใช ้ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า104 

      

        โครงการรณรงค์เมาไมข่บั จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์เมาไมข่บั โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากรคา่วสัดสุ านกังาน คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า104 

      

        โครงการใหค้วามรูก้ารป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานศกึษา จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนั
และระงบัอคัคภียัในสถานศกึษา โดยจดัการอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากร
ทางการศกึษา นกัเรียนในเขตต าบลทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ
จา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่
วทิยากร  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า103 

      

        โครงการใหค้วามรูค้วามปลอดภยัในชีวติเด็ก จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั
ในชีวติเด็ก โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนในเขตต าบลทุง่ลูก
นก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 

      

        โครงการใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชน
ในเขตต าบลทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า103 
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        โครงการอบรมใหค้วารูก้ารระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ จ านวน 20,000 บาท 

          เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการการอบรมใหค้วามรูด้า้นการ
ระงบัอคัคภียัเบือ้งตน โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนในเขต

      
 



ต าบลทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ. 2561-2564) หน้า103 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 115,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์  ธง
ชาตหิรือธงตา่ง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดานไวท์
บอร์ด นาฬกิาแขวน คา่จา้งถา่ยเอกสาร  ฯลฯ 

      

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร ฯลฯ       

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่หวัเทียน ยาง
รถ ฟิล์มกรองแสง น ้ามนัเบรค  กรวยจราจร ฯลฯ 

      

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 50,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของหน่วยงาน
น้ี  

      

      วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 20,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลูกบอล
ดบัเพลงิ ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 23,300 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 23,300 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        ตูเ้อนกประสงค์ จ านวน 9,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้อนกประสงค์  เพือ่ใชเ้ก็บชุดผจญเพลงิและอปุกรณ์

ตา่งๆ(เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือ
โดยองิราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 122 

      

        โตะ๊ส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ โตะ๊ท างาน  จ านวน  2  ตวั ตวั
ละ 5,000 บาท เพือ่ใหพ้นกังานสว่นต าบลใชป้ฏบิตังิานในหน้าที(่เป็น
ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิ
ราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์) 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ จ านวน 4,300 บาท 



      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์  เพือ่ใหพ้นกังานใชป้ฏบิตังิานในหน้าที่ (เป็นครุภณัฑ์ทีก่ าหนดราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 

      

แผนงานการศกึษา 

  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 11,015,590 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,450,660 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,450,660 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 528,360 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล  จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 814,300 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 7 อตัรา ตาม
แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี 7 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 4,226,930 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 112,300 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 112,300 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่ใช้สอย รวม 1,308,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมาบรกิาร และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการจา้งเหมาบรกิารแมบ่า้น จ านวน 144,000 บาท 



      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการจา้งเหมาบรกิาร

แมบ่า้น จ านวน 2 คน ในการปฏบิตังิาน ดแูลความสะอาดเรียบรอ้ยของ
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหง่ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.
2561-2564) หน้า 94 
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        โครงการจา้งเหมาบรกิารยาม จ านวน 72,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการจา้งเหมาบรกิารยาม

รกัษาความปลอดภยั จ านวน 1 คน ในการดแูลความปลอดภยัของศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หน้า94 

      

        โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 942,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ส าหรบั

เด็ก คา่พฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก สงักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 85,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซม
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 2,636,630 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ กรอบ
ใสป่ระกาศนียบตัร คา่จา้งถา่ยเอกสาร ฯลฯ 

      

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ สวทิซ์
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปล ัก๊ไฟ ฯลฯ 

      

      วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ ไม้
กวาด แปรง ผงซกัฟอก ส าหรบัใชท้ีศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก 

      

      คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 2,546,630 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.
1 - ป.6 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 1,329  คนอตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิ
จ านวน   2,546,630  บาท  ละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 
   - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่  จ านวน  140  คน  อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน  268,268  บาท 
   - โรงเรียนวดัหนองศาลา จ านวนนกัเรียน  348 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน  666,837บาท 
   - โรงเรียนบา้นหนองกรา่ง จ านวนนกัเรียน 147 คน อตัราคน

      

 



ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน  281,681  บาท 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ จ านวนนกัเรียน 197 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 377,492บาท 
     - โรงเรียนวดัไรแ่ตงทอง จ านวนนกัเรียน 45 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 86,229บาท  
     - โรงเรียนวดัหนองจกิ จ านวนนกัเรียน 127 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 243,357บาท 
    - โรงเรียนบา้นออ้กระทุง จ านวนนกัเรียน 38 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 72,816บาท 
    - โรงเรียนวดัหว้ยผกัชี จ านวนนกัเรียน 57 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 109,223บาท 
    - โรงเรียนวดัศาลาตกึสทิธชิยัฯ จ านวนนกัเรียน 230 คน อตัราคน
ละ  7.37  บาท  จ านวน 260  วนั  เป็นเงนิจ านวน 440,726บาท 
*ฐานขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 

      วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไม ้ตะปู ปนูซีเมนต์ ทราย ทอ่
ประปา ฯลฯ 

      

      วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ไวนิล พูก่นัและ

ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ แผน่ซีดี ฯลฯ รวมตลอดถงึรูปสหีรือขาวด าทีไ่ด้
จากการลา้ง อดั ขยาย และอืน่ ๆ ตามความจ าเป็น  

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ ตลบัผงหมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

      

      คา่สาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท 

      คา่ไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโดยจา่ยใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค       

      คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่โทรศพัท์ทีใ่ชป้ระจ าทีศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก โดยจา่ยใหแ้ก่
บรษิทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) 

      

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้และบรกิารทางดา้นโทรคมนาคม คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชร้ะบบ 

      

    งบลงทุน รวม 78,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 78,000 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        เกา้อีส้ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี้  จ านวน  5  ตวั ตวัละ 2,000  บาท เพือ่

ทดแทนเกา้อีป้ฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด(เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไว้
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็น

      



เกณฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 

        ช ัน้เก็บวสัดอุปุกรณ์ 30 ชอ่ง จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้เก็บวสัดอุปุกรณ์เอนกประสงค์ 30 ชอ่ง ส าหรบัไว้

เก็บทีน่อนเด็ก (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 

      

        ตูเ้อนกประสงค์ จ านวน 7,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้อนกประสงค์  เพือ่ใชใ้นการจดัเก็บเอกสารทาง

ราชการ(เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 

      

        โตะ๊เอนกประสงค์ จ านวน 10,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊เอนกประสงค์  จ านวน  4 ตวั ตวั
ละ 2600 บาท เพือ่ใชใ้นการรบัประทานอาหารของเด็กนกัเรียน(เป็น
ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จดัซ้ือโดยองิ
ราคาทอ้งถิน่เป็นเกณฑ์)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 124 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 32,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 2  เครือ่ง  เครือ่งละ 16,000  บาท เพือ่
ทดแทนเครือ่งคอมพวิเตอร์ในการปฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็น
ครุภณัฑ์ทีก่ าหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 

      

        เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 8,600 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์  จ านวน 2 เครือ่ง  เครือ่งละ 4,300  บาท เพือ่ทดแทนเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ในการปฏบิตังิานของพนกังานทีช่ ารุด (เป็นครุภณัฑ์ที่
ก าหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 5,260,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 5,260,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 5,260,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กส่ว่นราชการ ดงัตอ่ไปน้ี 
  1. เงนิอดุหนุนโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตต าบล จ านวน 8 โรงเรียนส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การสนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน (เด็กเล็ก – ประถมศกึษา
ปีที ่6) จ านวน   1,189  คน  อตัรามือ้ละ  20 บาทตอ่
คน  จ านวน  200  วนั เป็นเงนิจ านวน  4,756,000 บาท รายละเอยีดดงั
ตอ่ไป น้ี 
     - โรงเรียนวดัหนองศาลา จ านวนนกัเรียน  348  คน  อตัรามือ้

      



ละ  20  บาทตอ่คน  จ านวน  200  วนั เป็นเงนิ
จ านวน  1,392,000  บาท 
     - โรงเรียนบา้นหนองกรา่ง  จ านวนนกัเรียน 147 คน อตัรามือ้
ละ 20 บาทตอ่คน จ านวน  200  วนั เป็นเงนิจ านวน  588,000  บาท 
     - โรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ จ านวนนกัเรียน 197 คน อตัรามือ้
ละ 20 บาทตอ่คน จ านวน  200  วนั  เป็นเงนิจ านวน 788,000 บาท 
     - โรงเรียนวดัไรแ่ตงทอง จ านวนนกัเรียน 45 คน อตัรามือ้ละ 20 บาท
ตอ่คน จ านวน  200  วนั  เป็นเงนิจ านวน 180,000 บาท  
    - โรงเรียนวดัหนองจกิ จ านวนนกัเรียน 127 คน อตัรามือ้ละ 20 บาท
ตอ่คน จ านวน  200  วนั  เป็นเงนิจ านวน 508,000 บาท 
     - โรงเรียนบา้นออ้กระทุง จ านวนนกัเรียน 38 คน อตัรามือ้ละ 20 บาท
ตอ่คน จ านวน  200  วนั  เป็นเงนิจ านวน 152,000 บาท 
     - โรงเรียนวดัหว้ยผกัชี จ านวนนกัเรียน 57 คน อตัรามือ้ละ 20 บาท
ตอ่คน จ านวน  200  วนั  เป็นเงนิจ านวน 228,000 บาท 
     - โรงเรียนวดัศาลาตกึสทิธชิยัฯ จ านวนนกัเรียน 230 คน อตัรามือ้
ละ 20 บาทตอ่คน จ านวน  200 วนั เป็นเงนิจ านวน 920,000 บาท 
*ฐานขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 
 
 
  2.เงนิอดุหนุนโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตต าบล จ านวน 7 โรงเรียนส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน  จ านวน   7  อตัรา  อตัรา
ละ  72,000  บาทเป็นเงนิจ านวน  504,000 บาท รายละเอยีดดงัตอ่ไป น้ี 
  -  อดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองกรา่ง   จ านวน 72,000 บาท เพือ่
สนบัสนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ   จ านวน 72,000 บาท เพือ่
สนบัสนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนวดัหนองจกิ  จ านวน   72,000 บาท เพือ่สนบัสนุน
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนวดัหว้ยผกัชี  จ านวน 72,000 บาท เพือ่สนบัสนุนเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนวดัศาลาตกึสทิธชิยัวศิาล จ านวน 72,000 บาท เพือ่
สนบัสนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม  1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนวดัไรแ่ตงทอง  ต ัง้ไว้ 72,000 บาท เพือ่สนบัสนุนเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา 
  - อดุหนุนโรงเรียนบา้นออ้กระทุง  ต ัง้ไว้ 72,000 บาท เพือ่สนบัสนุน
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจ้ 

          างพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 1 อตัรา       
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  งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 1,281,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 278,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 278,000 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 278,000 บาท 

 



          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล  จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

    งบด าเนินงาน รวม 483,400 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 28,400 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 23,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 430,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมาบรกิาร และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถและพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ คา่
วสัดสุ านกังาน คา่วสัดกุอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาแรงงานและคา่อปุกรณ์ตา่งๆ ที่
จ าเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 

      

        โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่มอบรางวลั
แกเ่ด็กและเยาวชนเน่ืองในโอกาสวนัเด็กแหง่ชาต ิตลอดจนกจิกรรมดา้น
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่จา้งการแสดง
ตา่ง ๆ คา่ของขวญัของรางวลั คา่เชา่เครือ่งขยายเสยีง คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 

      

        โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน จ านวน 100,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและศกึษาดงูานนอกสถานที่       



ส าหรบั คณะกรรมการบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก กลุม่เยาวชน และกลุม่
ตา่งๆ ภายในเขตต าบล โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดุ
ส านกังาน คา่สมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้น
การอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ที่
พกั และคา่ยานพาหนะทีน่ าไปทศันะศกึษาดงูาน เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็น
ตน้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 25,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ กรอบ
ใสป่ระกาศนียบตัร คา่จา้งถา่ยเอกสาร ฯลฯ 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ ตลบัผงหมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 16,000 บาท 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 16,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)    จ านวน 1  เครือ่ง  ส าหรบัใชใ้นหน่วยงานน้ี เพือ่ให้
การปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  (เป็นครุภณัฑ์
ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ก าหนดราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 504,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 504,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 504,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กส่ว่นราชการ ดงัตอ่ไปน้ี 
  1.อดุหนุนโรงเรียนวดัหนองศาลา จ านวน 216,000 บาท เพือ่สนบัสนุน
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 3 อตัรา 
  2.อดุหนุนโรงเรียนศาลาตกึวทิยา จ านวน 288,000 บาท เพือ่สนบัสนุน
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งพีเ่ล้ียงผูด้แูลเด็กนกัเรียน รวม 4 อตัรา 

      

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 156,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 156,000 บาท 



      คา่ใช้สอย รวม 151,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการจดัท าสือ่ในการป้องกนัโรคตดิตอ่ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนั

โรคตดิตอ่โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 63 
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        โครงการตรวจสอบคณุภาพน ้า จ านวน 46,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ตรวจสอบคณุภาพน ้าเพือ่อปุโภคบรโิภคในเขตต าบลทุง่ลูก

นก จ านวน 23 จุด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 63 

      

        โครงการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการของหน่วยกูช้ีพ/กูภ้ยัตามโครงการ
บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน/หน่วยกูช้ีพ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ
จา่ย เชน่ คา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซม คา่วสัดเุชื้อเพลงิหลอ่ลืน่ คา่ปรบัปรุง
ครุภณัฑ์ และคา่วสัดอุืน่ๆ เป็นตน้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.
2561-2564) หน้า 63 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 5,000 บาท 

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของ

หน่วยงาน น้ี เชน่ รถยนต ์รถจกัรยานยนต์ รถตูข้อง อบต. และเครือ่งตดั
หญา้ เป็นตน้ 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 713,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 599,900 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 599,900 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 392,700 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น

ต าบล ในหน่วยงานน้ี จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.
2558 - 2560) 

      

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 

      

 



      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 141,200 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 1 อตัรา ตาม
แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี 1 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 101,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 54,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 45,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 9,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้ 

      

      คา่วสัด ุ รวม 17,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 7,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์  คา่จา้งถา่ยเอกสาร  เป็นตน้ 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ ตลบัผงหมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน อปุกรณืส ารวจความพงึ
พอใจในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

      



    งบลงทุน รวม 13,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 13,000 บาท 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

        โทรทศัน์ จ านวน 13,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อ ีด ี ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน  1  เครือ่ง ทดแทนของเดมิที่
ช ารุดเพือ่บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการในการรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 

      

  งานไฟฟ้าถนน รวม 17,545,040 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,999,440 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,999,440 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,437,240 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล  จ านวน 5 อตัรา  ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
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      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 36,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 

      

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 466,200 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงานน้ี จ านวน 4 อตัรา ตาม
แผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งในหน่วยงาน
น้ี 4 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 3,510,600 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 238,600 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 159,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลของหน่วยงานน้ีทีม่ี

สทิธเิบกิได ้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

 



      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 7,200 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

      คา่ใช้สอย รวม 2,940,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 1,000,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหบ้คุคลภายนอกท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใด
แกอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก เชน่ คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟและ
ตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ซอ่มแซมระบบ
ประปาและอปุกรณ์ รวมท ัง้คา่จา้งเหมาเครือ่งจกัรตา่งๆในการบรรเทา
ความเดอืดรอ้นของประชาชน เป็นตน้ 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 1,920,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซม/ปรบัปรุงถนนลูกรงั/ถนนลูกกรวด/
ถนนลาดยางฯ/ถนน คสล. คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 330,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์  คา่จา้งถา่ยเอกสาร  เป็นตน้ 

      

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 100,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ สวทิซ์
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปล ัก๊ไฟ เป็นตน้ 

      

      วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ

กอ่สรา้ง เชน่ ทอ่ ไม ้ตะปู ปนูซีเมนต์ ทราย ไม ้น ้ามนัทาไม ้ทนิ
เนอร์ ส ีแปรงทาสี เป็นตน้ 

      

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ เชน่ แบตเตอรี ่หวัเทียน ยางรถ ฟิล์มกรอง

แสง น ้ามนัเบรค เป็นตน้       



      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของหน่วยงาน
น้ี เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถตูข้อง อบต. และเครือ่งตดัหญา้ 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ ตลบัผงหมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

      

      คา่สาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

      คา่ไฟฟ้า จ านวน 2,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะเฉพาะทีใ่ชเ้กนิกวา่ทีก่ าหนด       

    งบลงทุน รวม 12,020,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 45,000 บาท 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

        เครือ่งรบัสง่วทิยุ ชนิดมอืถือ จ านวน 36,000 บาท 

      
    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุ ชนิดมอืถือ  5 วตัต์  จ านวน  3  เครือ่ง เครือ่ง

ละ 12,000  บาท เพือ่ใชใ้นการสือ่สารของพนกังานในการปฏบิตังิานใน
หน้าทีส่ ารวจและออกแบบงานกอ่สรา้ง(ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123  

      

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

        กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง จ านวน 9,000 บาท 

      
    เพือ่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด  16  ลา้น

พกิเซล  จ านวน  1  ตวั ส าหรบัใชใ้นหน่วยงานน้ี (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 123 
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      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 11,975,000 บาท 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

        โครงการกอ่สรา้งตอ่เตมิอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่
16 

จ านวน 500,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้
ปลอ้ง (ส านกังานปลดั) ขนาด
กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 หอ้ง (ตามแบบองค์การ
บรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 50 

      

        โครงการกอ่สรา้งร ัว้คอนกรีต พรอ้มปรบัแตง่พื้นที ่(บรเิวณดา้นหลงั อบต.ทุง่
ลูกนก) 

จ านวน 260,000 บาท 

 



      

    -เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้คอนกรีต พรอ้มปรบัแตง่พื้นที่ (กองชา่ง)
บรเิวณดา้นหลงั อบต.ทุง่ลูกนก หมูท่ี ่13 ขนาด
สงู 2.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร(ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่
ลูกนก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 50 

      

        โครงการกอ่สรา้งร ัว้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลทุง่ลูกนก หมูท่ี ่13 จ านวน 600,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลทุง่ลูกนก (ส านกังาน
ปลดั) ขนาดสงู 1.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร (ตามแบบองค์การบรหิาร
สว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 50 

      

        โครงการกอ่สรา้งหลงัคาเชือ่มอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
หมูท่ี ่16 

จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหลงัคาเชือ่มอาคารบรเิวณดา้นหน้าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้ปลอ้ง (ส านกังานปลดั) ขนาด
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่
ลูกนก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 51 

      

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9 จ านวน 600,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9 (กองชา่ง) สาย
บรเิวณบา้นนางแตน  จนัทร์งาม - ถนนลาดยางสายหว้ยกระบอก - ราง
กระเบา ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อย
กวา่ 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูก
นก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า76 

      

        โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่12 ต าบลทุง่ลูกนก จ านวน 914,000 บาท 

      

    -เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่12 (กอง
ชา่ง) สายจากบรเิวณทีด่นินายพล  ทาค า - เขตตดิตอ่ต าบลหว้ย
หมอนทอง ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว 295 เมตร ผวิ
จราจรลาดยาง AC หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อย
กวา่ 1,770 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูก
นก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 38 

      

        โครงการกอ่สรา้งหอถงัประปา หมูท่ี ่12 ต าบลทุง่ลูกนก จ านวน 478,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอถงัประปา (กองชา่ง) ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร และตดิต ัง้ถงัเหล็กกรองน ้าบาดาล หมูท่ี ่12 ต าบลทุง่ลูกนก บรเิวณ
บา้นนางอนงค์  ภกัด ี (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูก
นก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 82 

      

        โครงการกอ่สรา้งหอถงัประปา หมูท่ี ่15 ต าบลทุง่ลูกนก จ านวน 564,000 บาท 

      
    -เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอถงัประปา (กองชา่ง) ขนาดความจุ 15ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มเจาะบอ่บาดาล และตดิต ัง้ถงัเหล็กกรองน ้าบาดาล หมู่
ที ่15 ต าบลทุง่ลูกนก บรเิวณบา้นนายบญุชู  บญุวนั  (ตามแบบองค์การ

      



บรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 82 

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดยวธิี 
Pavement In - Place Recycling หมูท่ี ่15 

จ านวน 2,176,000 บาท 

      

    -เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดย
วธิี Pavement In - Place Recycling หมู ่ที ่15 (กองชา่ง) สายจากวดั
ไรแ่ตงทอง - บรเิวณบา้นนายบญุตา  นามใจ ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว 715 เมตร ผวิจราจรลาด
ยาง AC หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ 4,290 ตาราง
เมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 39 

      

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดยวธิี 
Pavement In - Place Recycling หมูท่ี ่16 

จ านวน 2,561,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดย
วธิี Pavement In - Place Recycling หมูท่ี ่16 (กองชา่ง) สาย
แยก นฐ. 3028 บา้นออ้กระทุง กม. ที ่12.400 - โรงเรียนศาลาตกึ
วทิยา ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ระยะทางยาว 1,000 เมตร ผวิจราจรลาด
ยาง AC หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ 5,000 ตาราง
เมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 41 

      

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดยวธิี 
Pavement In - Place Recycling หมูท่ี ่23 

จ านวน 3,022,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  โดย
วธิี Pavement In - Place Recycling หมูท่ี ่23 (กองชา่ง) (ตอน
ที ่1) สายแยก นฐ. 3030 บา้นศาลาตกึ กม. ที ่5.600 - ถนนสาย
แยก นฐ. 3028 บา้นออ้กระทุง กม. ที ่9.900  ผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร ผวิจราจรลาด
ยาง AC หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ 6,000 ตาราง
เมตร (ตามแบบองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก) พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้า 41 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 15,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กก่ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

      

  งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 2,259,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 888,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 888,000 บาท 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 792,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง       



จ านวน 7 อตัราตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 96,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง 7  อตัรา       

    งบด าเนินงาน รวม 1,026,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 66,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 66,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามรตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่ใช้สอย รวม 590,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 450,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหบ้คุคลภายนอกท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใด
แก ่อบต. เชน่ คา่จา้งทิง้ขยะมลูฝอย และอืน่ๆทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ โดย

มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่อปุกรณ์ตา่งๆ และ
อืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 107 
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        โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารคดัแยกขยะ จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารคดัแยก
ขยะ โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนในเขตต าบลทุง่ลูกนก โดยมี
คา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่วทิยากร  เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 108 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 370,000 บาท 

      วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 100,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ถงัรองรบัขยะมลูฝอย เป็นตน้       

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 60,000 บาท 

 



      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยาง

ใน ทอ่ไอเสยี หวัเทียน ไสก้รอง เป็นตน้ เพือ่เปลีย่นหรือซอ่มแซม
ยานพาหนะของหน่วยงานน้ีตามความจ าเป็น 

      

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชก้บัยานพาหนะของหน่วยงาน
น้ี เชน่ รถบรรทุกขยะมลูฝอย 

      

      วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ซ้ือรองเทา้บูต๊ เสือ้และถุงมอืหนงั หรือวสัดเุครือ่งแตง่
กายอืน่ ๆ ตามความจ าเป็น 

      

    งบลงทุน รวม 345,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 345,000 บาท 

      ครุภณัฑ์อืน่       

        ตูใ้สชุ่ดภาชนะรองรบัของเสยีอนัตราย จ านวน 345,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือตูใ้สชุ่ดภาชนะรองรบัของเสยีอนัตรายพรอ้ม

อปุกรณ์    จ านวน 23 ตู ้ ตูล้ะ 15,000 บาท เพือ่รองรบัของเสยีอนัตราย
ภายในต าบล (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 123 

      

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 937,620 บาท 

    งบบุคลากร รวม 577,620 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 577,620 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 577,620 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัรก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

      

    งบด าเนินงาน รวม 344,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 49,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 49,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ตามแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกข่า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 

      

      คา่ใช้สอย รวม 275,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมาบรกิาร และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 



      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมและสมัมนา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ซึง่ไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการตามสทิธิ 

      

        โครงการคา่ยคณุธรรมและจรยิธรรมส าหรบัเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม
เยาวชน โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่วสัดุ
ส านกังาน คา่สมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้น
การอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า102 

      

        โครงการคา่ยศลิปะ "เยาวชนปลอดยาเสพตดิ" จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการคา่ยศลิปะ “เยาวชนปลอดยา
เสพตดิ” ซึง่มุง่เน้นกลุม่เสีย่งทีเ่ป็นเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนของทุก
หมูบ่า้นใหรู้จ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ โดยใชศ้ลิปะเป็นสือ่แหง่การ
เรียนรู ้มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดเุครือ่งแตง่
กาย คา่วสัดกุอ่สรา้ง คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เป็นตน้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.
2561-2564) หน้า60 

      

        โครงการจดัท าสือ่ในการป้องกนัยาเสพตดิ จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัท าสือ่ในการป้องกนั

ยาเสพตดิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่  คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.
2561-2564) หน้า60 

      

        โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุน่ใหมต่า้นภยัยาเสพตดิ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุน่ใหมร่ว่ม
ตา้นภยัยาเสพตดิซึง่มุง่เน้นเด็กและเยาวชนในทุกหมูบ่า้นในเขตต าบลทุง่
ลูกนก มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดสุ านกังาน เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 

      

        โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพส าหรบัคนพกิารและผูด้แูล จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพส าหรบั
คนพกิารและผูด้แูล โดยจดัการอบรมใหค้วามรูก้บัผูพ้กิารและผูด้แูลใน
เขตต าบลทุง่ลูกนก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 

      

        โครงการฝึกอาชีพใหแ้กก่ลุม่ตา่งๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอาชีพใหค้วามรูแ้กก่ลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่
อาชีพ กลุม่สตรี ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ เป็นตน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ
จา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่วสัดสุ านกังาน คา่สมนาคณุ คา่ของขวญัของ
รางวลั คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการอบรม ตลอดจนคา่เบีย้
เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า59 
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        โครงการสง่เสรมิการจ าหน่ายสนิคา้ชุมชน จ านวน 25,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการสง่เสรมิการจ าหน่าย

สนิคา้ชุมชน โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน  คา่
ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นโครงการ เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า58 

      

        โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่
กลุม่ตา่งๆเชน่ ชุมชน ผูส้งูอายุ กลุม่สตรี เป็นตน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่
จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่ของสมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่
อปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่ทีพ่กั และคา่ยานพาหนะ เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า102 

      

        โครงการอบรมและศกึษาดงูานของกลุม่ตา่งๆ จ านวน 70,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมและศกึษาดู
งานของกลุม่ตา่งๆ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่วสัดุ
ส านกังาน คา่สมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้น
การอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่ทีพ่กั และคา่ยานพาหนะ เป็นตน้  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า59 

      

        โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นการบรรจุภณัฑ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นการ
จดัท าบรรจุภณัฑ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่วสัดุ
ส านกังาน คา่สมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้น
การอบรม ตลอดจนคา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า58 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิเชน่ คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 

      

      คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดโุดยสภาพและวสัดคุงทนถาวร

ฯ เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์  คา่จา้งถา่ยเอกสาร  เป็นตน้ 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ ตลบัผงหมกึ แผน่กรองแสง เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

      

    งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

 



      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 16,000 บาท 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 16,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)    จ านวน 1  เครือ่ง  ส าหรบัใชใ้นหน่วยงานน้ี เพือ่ให้
การปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  (เป็นครุภณัฑ์
ทีไ่มม่กี าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ก าหนดราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า123 

      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 205,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 205,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 175,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการกีฬาเพือ่มวลชน "แชลเลนจ์เดยฺ" จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมลกัษณะการออกก าลงั

กาย เชน่ การเตน้แอโรบคิ เป็นตน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่
วสัดสุ านกังาน คา่อปุกรณ์ตา่งๆ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ เป็นตน้ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า97 

      

        โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ

ภายในต าบล เชน่ ฟุตบอล วอลเลย์่บอล เซปกัตะกรอ้ เปตอง เป็นตน้ ซึง่
เน้นกลุม่เยาวชนทีอ่ยูใ่นเขตพื้นทีต่ าบลทุง่ลูกนก ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 

      

        โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่ทีมนกักีฬาชนิดตา่ง ๆ เขา้รว่มแขง่ขนัใน

รายการตา่ง ๆ เชน่ ไทคพั กีฬา อบต.สมัพนัธ์ เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 

      

      คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

      วสัดกุีฬา จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์

กีฬา เชน่ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกรอ้  และอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็น เป็น
ตน้ 

      

  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 135,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 135,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 135,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทยวนัลอยกระทง จ านวน 30,000 บาท 



      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมประเพณีวนัลอยกระทง มี

คา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมา
ตา่งๆ คา่ของขวญัของรางวลั วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า96 

      

        โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทยวนัสงกรานต์(รดน ้าขอพรผู็สงูอายุ) จ านวน 70,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมประเพณีวนัสงกรานต์รด
น ้าด าหวัผูส้งูอายุมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาตา่งๆ คา่ของขวญัของรางวลั วสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า96 

      

        โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทยแหเ่ทียนเขา้พรรษา จ านวน 35,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมประเพณีแหเ่ทียน

เขา้พรรษา มคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่จา้ง
เหมาตา่งๆ คา่ของขวญัของรางวลั วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 

      

แผนงานการเกษตร 

  งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 39,500 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการรณรงค์ลดการใชส้ารเคมสี าหรบัเกษตรกร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ลดการใช้
สารเคมสี าหรบัเกษตรกร โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่
วทิยากร คา่จา้งเหมาแรงงาน คา่วสัดกุารเกษตร วสัดสุ านกังาน คา่
สมนาคณุ คา่ของขวญัของรางวลั คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้ง
ใช ้ตลอดจนคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(2561-2564) หน้า 109 
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      คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

      วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดกุารเกษตร เครือ่งมอืทางการเกษตร พนัธุ์ไม้
ตา่งๆ ปุ๋ ย วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นตน้ 

      

    งบลงทุน รวม 9,500 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 9,500 บาท 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

        เครือ่งตดัหญา้ จ านวน 9,500 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้
แข็ง  จ านวน  1  เครือ่ง ส าหรบัใชใ้นหน่วยงานน้ี (ตามบญัชีราคา

      

 



มาตรฐานครุภณัฑ์) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 124 

  งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ รวม 21,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 21,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 21,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการประชาสมัพนัธ์การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการประชาสมัพนัธ์การ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่  วสัดสุ านกังาน คา่
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้   เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 

      

        โครงการปลูกตน้ไมล้ดโลกรอ้น จ านวน 3,000 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลูกตน้ไมล้ดโลกรอ้น โดยมี

คา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่วสัดสุ านกังาน คา่วสัดทุางการเกษตร คา่
พนัธุ์ไมต้า่งๆ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 109 

      

        โครงการรณรงค์ก าจดัวชัพืชในล าคลอง จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ก าจดัวชัพืช

ในล าคลอง โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ วสัดสุ านกังาน คา่วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็น เป็น
ตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 

      

        โครงการรณรงค์ปลูกหญา้แฝก จ านวน 3,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ปลูกหญา้

แฝก โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะจา่ย เชน่ คา่จา้งเหมาแรงงาน คา่วสัดุ
การเกษตร วสัดสุ านกังาน คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 

      

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 17,945,410 บาท 

    งบกลาง รวม 17,945,410 บาท 

      งบกลาง รวม 17,945,410 บาท 

      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 249,554 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทนตาม

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม (ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2537 และ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2542 

      

      เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 12,840,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่
ผูส้งูอายุ ทีม่อีายุต ัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ในเขตต าบลทุง่ลูกนก โดยเบกิจา่ย
งบประมาณตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0891.3/ว 2429  ลงวนัที ่6 ธนัวาคม 2554 ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 

      



      เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 3,120,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิาร
หรือทุพพลภาพ ในเขตต าบลทุง่ลูกนก เบกิจา่ยตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว3609  ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพความพกิาร
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความ
พกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553(ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 104 

      

      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหก้บัผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการ
วนิิจฉยัแลว้ และมคีวามเป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิง้ ขาดผูอ้ปุการะ
ดแูล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ โดยผูป่้วยเอดส์มสีทิธจิะ
ไดร้บัการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคนละ 500 บาท ตอ่เดอืน การใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0891.3/ว531 ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2550 ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 

      

      ส ารองจา่ย จ านวน 965,600 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยในกรณีฉุกเฉินในการชว่ยเหลือและบรรเทา
ความเดอืดรอ้นใหแ้กป่ระชาชน หรือมคีวามจ าเป็นเกดิขึน้หรือกรณีที่
หน่วยงานตา่งๆไมม่งีบประมาณรายจา่ยทีเ่บกิจา่ยไดห้รือมแีตไ่มเ่พียงพอ
กบัความจ าเป็นทีต่อ้งจา่ย หรือไมไ่ดต้ ัง้จา่ยในงบประมาณรายจา่ยหรือมี
รายจา่ยทีน่อกเหนือไปจากงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละการอนุมตัใิหใ้ช้
เงนิส ารองจา่ยใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณา
เบกิจา่ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ้ 19 

      

      รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ องค์การบรหิารสว่น
ต าบลทุง่ลูกนก ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิเรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ.2557 

      

      เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 380,256 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) โดยค านวณต ัง้จา่ยตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ.
2542) ประกอบหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 178 ลง
วนัที ่ 28  กนัยายน 2542 โดยใหค้ านวณต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 1  ของ
รายไดใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนัน้ ท ัง้น้ีไมร่วมเงนิกู้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิ
ให ้เงนิอดุหนุนทุกประเภท และรายไดจ้ากพนัธบตัร ใน
ปีงบประมาณ 2561 ไดป้ระมาณการรายไดข้องงบประมาณท ั่วไป เป็น
เงนิท ัง้สิน้ 70,140,000บาท โดยทีห่กัประมาณการรายรบัประเภทเงนิ
อดุหนุน  จ านวน 32,114,500 บาท คงเหลือรายไดท้ีน่ าไปค านวณต ัง้จา่ย
จากเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ จ านวน
38,025,500 บาท  เป็นเงนิ  380,255บาท   

      

   

 


